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ANNEX III 

MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ 
 

 
Nom i cognoms de la persona sol·licitant: 
 

 

 
DNI        
  

 
 

 
 

 
Títol del projecte (màxim 300 caràcters): 
 

 
Objectiu general del projecte (màxim 1.000 caràcters): 
 

UVemprén-aprèn 
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Objectius específics del projecte (màxim 200 caràcters per objectiu): 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 
Línia o línies prioritàries en què s’emmarca el projecte i que es descriuen en l’apartat 3.1 de la 
convocatòria: 
 

1. Digitalització, disseny de materials y estratègies per a la docència virtual i híbrida 
 

 

2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència 
 

 

3. Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents 
 

 

4. Tutoria i orientació académica i professional 
 

 

5. Actualització de la docència 
 

 

6. Metodologies actives per a l’aprenentatge 
 

 

7. Disseny d’estratègies per a la incorporació dels ODS a la docència 
 

 

8. Accions per a fomentar l’empleabilitat i l’emprenedoria 
 

 

9. Incorporació d’entitats no lucratives en les didàctiques d’innovació docent 
 

 

10. Accions per a fomentar la igualtat de génere, la diversitat i la 
sostenibilitat 

 

 
  



 

3 
 

 
Justificació de com el projecte integra les línies seleccionades (màxim 1.000 caràcters) 
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Breu descripció del projecte (màxim 2.500 caràcters): 
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Activitat 1. ESTADA 

Descripció breu de la motivació a participar en el programa d’activitats d’emprenedoria universitària en la Modalitat 
A o B i del retorn que produirà l’experiència, així com la connexió amb el projecte d’innovació que es durà a terme 
posteriorment (màxim 1.000 caràcters) 

 

Data prevista d’inici: 
Data prevista d’acabament: 
 
Pot afegir, si ho necessita, més informació en el següent apartat (màxim 1.000 caràcters) 

 

Data prevista d’inici: 
Data prevista d’acabament: 
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Activitat 2. TÍTOL: 
Breu descripció (màxim 1.000 caràcters): 

 

Públic objectiu estimat: 
Data prevista d’inici: 
Data prevista d’acabament: 
Avaluació (amb indicació de l’eina d’avaluació): 
 
 
Activitat 3. TÍTOL: 
Breu descripció (màxim 1.000 caràcters): 
 

Públic objectiu estimat: 
Data prevista d’inici: 
Data prevista d’acabament: 
Avaluació (amb indicació de l’eina d’avaluació): 
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Activitat 4. TÍTOL: 
Breu descripció (màxim 1.000 caràcters): 

 

Públic objectiu estimat: 
Data prevista d’inici: 
Data prevista d’acabament: 
Avaluació (amb indicació de l’eina d’avaluació): 
 
Descripció de la viabilitat del projecte d’acord amb el punt 2 de l’apartat 5.3.2 de la convocatòria (màxim 500 
caràcters): 
 
 

 
Descripció del grau d’innovació i creativitat d’acord amb el punt 3 de l’apartat 5.3.2 de la convocatòria 
(màxim 500 caràcters): 
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Descripció del grau de sostenibilitat d’acord amb el punt 4 de l’apartat 5.3.2 de la convocatòria (màxim 500 
caràcters): 
 
 

 
Descripció de l’impacte d’acord amb el punt 5 de l’apartat 5.3.2 de la convocatòria (màxim 500 caràcters): 
 
 

 
Descripció d’altres fonts de finançament d’acord amb el punt 6 de l’apartat 5.3.2 de la convocatòria: 
1.Entitat/Unitat:  
Import destinat a cofinançar aquest projecte: ………………………………………………………. 
2.Entitat:  
Import destinat a cofinançar aquest projecte: ………………………………………………………. 
3.Entitat:  
Import destinat a cofinançar aquest projecte: ……………………………………………..………. 
4.Entitat:  
Import destinat a cofinançar aquest projecte: …………………………………………………..…. 
 

 
Cronograma d’activitats: 
 

ACTIVITATS G F M A M J J A S O  N D 2023 2024 

Activitat 1 
ESTADA 

              

Activitat 2:               

Activitat 3                

Activitat 4               
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EQUIP PARTICIPANT 

Cognoms Nom DNI TIPUS DE 
PERSONAL Departament SIGNATURA 
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PROPOSTA DE PRESSUPOST INICIAL 
 Tipus de despesa Subtipus Sol·licitat a la 

UV 
Import de 

cofinançament 
% de 

cofinançament Total 

A
 

ES
TA

D
A

 
 

Viatges      

Manutenció      

Allotjament      

 SUBTOTAL A:     

B 
PR

O
JE

CT
E 

D
’I

N
N

O
VA

CI
Ó

  
en

 e
m

pr
en

ed
or

ia
 u

ni
ve

rs
it

àr
ia

 

Personal 
 

Gratificacions per cursos, 
tallers, conferències ** 

    

Transport 
 

Dietes i transport per al 
personal participant 
(segons REP 

    

Material fungible ***      
Difusió **** 

 
Publicitat     
Web     
Cartelleria     
Publicacions     
Traduccions     
Altres despeses de difusió     

Altres despeses de 
gestió:  
 

Correus, missatgeria, etc.     

 SUBTOTAL B:     
      
 TOTAL SOL·LICITAT (A+B):     

*Import total apartat A que finançarà la UV per un màxim de 4.000 €, s’accepta cofinançament.  
** Exclosos els pagaments al personal sol·licitant i les despeses de restauració i protocol·làries. 
*** Imprescindible per a l’execució del projecte i que no siga d’ús general. 
**** És imprescindible incloure una referència al finançament aportat per la Universitat de València en el material de difusió produït. 
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